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ZMĚNA Č. 1 – ČÁST 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BRATČICE 
 

Zastupitelstvo obce Bratčice, příslušné podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, 
a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 458/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou 
se mění vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona 
 

v y d á v á 
 

tuto změnu č. 1 – část „1“ územního plánu obce Bratčice, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Bratčice 
dne 1. 6. 2000, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Bratčice č. 8/2000 (dále jen 
„vyhláška“) o závazných částech územního plánu obce Bratčice, která nabyla účinnosti dne 22. 12. 2012. 

Tato byla změněna změnou č. 1 – část „2“ vydanou dne 1. 12. 2009 a účinnou od 17. 12. 2009. 
 

I. 

Článek 2 Územní rozsah platnosti „vyhlášky“ se doplňuje o 

Změnou č. 1 - část 1 územního plánu obce jsou navrženy tyto změny: 

Zm1 plochy orné půdy na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – 
lokalita při silnici na Němčičky jako pokračování řadové zástavby na pravé straně při vjezdu do obce 

Zm3 plochy zahrad na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – lokalita 
se nachází za RD u č.p. 183 při silnici na Syrovice, vedle téměř zastavěné lokality pro bydlení (ÚP ozn. 
R2) a rozsáhlé lok. pro bydlení R3 

Zm4 plochy zahrad na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – lokalita 
se nachází za RD č.p. 108 a č.p. 111 (dle označení č.p. k datu vydání) při toku Lejtny téměř v centru 
obce 

Zm5a plochy zahrad a trvalých travních porostů na plochy změn všeobecného bydlení venkovského 
charakteru, rodinné domy – lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území obce za RD č.p. 40, 41, 
117, 72, 43, 44 (dle označení č.p. k datu vydání) 

Zm5b plochy ostatní komunikace, ostatní plochy, plochy orné půdy, zahrad, trvalých travních porostů, na 
plochy změn pro dopravní infrastrukturu - místní komunikaci – lokalita za RD v nejjižnější části 
zastavěného území obce za RD č.p. 40, 41, 117, 72, 43, 44 (dle označení č.p. k datu vydání) 

Zm10 plochy zahrad na plochy změn všeobecného bydlení venkovského charakteru, rodinné domy – lokalita 
se nachází v centru obce u vodního toku Lejtny naproti zahradám RD postaveným v okolí kostela 

Zm11 plochy orné půdy, zahrad a trvalých travních porostů na plochy změn všeobecného bydlení 
venkovského charakteru, rodinné domy – lokalita se nachází na území bývalé cihelny 

II. 

Článek 6 Regulativy prostorového uspořádání obce „vyhlášky“ se doplňuje o odstavec 
 

OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY Č. 1 - ČÁST 1 

- zachovat urbanistické a civilizační hodnoty v území, vzhledem k záměrům změny, terénní konfiguraci 
a navrženým prostorovým podmínkám (1 plné nadzemní podlaží s využitím podkroví) 

III. 

V Článku 3 Časový rozsah platnosti „vyhlášky“ se ruší první věta, znějící: „Území je řešeno pro období do roku 
2010“. Tím se také v textu Územní plán obce Bratčice – návrh vypouští z článku 1. Základní údaje, podčlánku 
1. 1 Zadání třetí věta, znějící: “Územní plán je zpracován pro návrhové období do r. 2010“. Označeno jako změna 
Zm6. 
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IV. 

V Článku 5 Regulativy pro funkční využití území v podčlánku Funkční využití ploch v současně zastavěném 
a zastavitelném území v odstavci Plochy bydlení v pododstavci Plochy bydlení venkovského charakteru 
„vyhlášky“ se doplňuje: 
 

Zm1 - označení v grafické části 

umístění: lokalita při silnici na Němčičky jako pokračování řadové zástavby na pravé straně při vjezdu do 
obce 

změna: z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – orná – značka Po na plochy bydlení – plochy 
všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 

Podmínky pro změnu využití plochy: 

Chráněné prostory lze navrhovat pouze na základě hlukového vyhodnocení, prokazující splnění hygienických 
limitů. 

Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. navržené biocentrum místního významu). 
 

Zm3 - označení v grafické části 

umístění: lokalita se nachází za RD u č.p. 183 při silnici na Syrovice, vedle téměř zastavěné lokality pro 
bydlení (ÚP ozn. R2) a rozsáhlé lok. pro bydlení R3 

změna: z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – orná – značka Po na plochy bydlení – plochy 
všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 

 

Zm4 - označení v grafické části 

umístění: lokalita se nachází za RD č.p. 108 a č.p. 111 (dle označení č.p. k datu vydání) při toku Lejtny téměř 
v centru obce 

změna: z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz na plochy bydlení – 
plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 

Podmínky pro změnu využití plochy: 

Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. navržený biokoridor podél toku Lejtny). 

Stavby na těchto plochách budou zohledňovat podmínky správce toku, týkající se prostorového umístění. 
 

Zm5a - označení v grafické části 

umístění: lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území obce za RD č.p. 40, 41, 117, 72, 43, 44 (dle 
označení č.p. k datu vydání) 

změna: z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz na plochy bydlení – 
plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 

Podmínky pro změnu využití plochy: 

Chráněné prostory lze navrhovat pouze na základě hlukového vyhodnocení, prokazující splnění hygienických 
limitů. 

Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. stávající biokoridor podél toku Šatavy). 
 

Zm5b - označení v grafické části 

umístění: lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území obce za RD č.p. 40, 41, 117, 72, 43, 44 (dle 
označení č.p. k datu vydání) 

změna: z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz a trvalých travních 
porostů –značka Pt na plochy bydlení – plochy pro dopravní infrastrukturu - místní komunikaci 
k obsluze lokality Zm5a – lokalita za RD v nejjižnější části zastavěného území obce za RD č.p. 40, 
41, 117, 72, 43, 44 (dle označení č.p. k datu vydání) 

Podmínka pro změnu využití plochy: 

Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. stávající biokoridor podél toku Šatavy). 
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Při návrhu komunikací budou dodržena ustanovení ČSN 73 6102, 73 6101, 73 6110. 

Zm10 - označení v grafické části 

umístění: lokalita se nachází v centru obce u vodního toku Lejtny naproti zahradám RD postaveným v okolí 
kostela 

změna: z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz na plochy bydlení – 
plochy všeobecného bydlení venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br lokalita se 
nachází na území bývalé cihelny 

Podmínka pro změnu využití plochy: 

Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. navržený biokoridor podél toku Lejtny). 

Stavby na těchto plochách budou zohledňovat podmínky správce toku, týkající se prostorového umístění. 
 

Zm11 - označení v grafické části 

umístění: lokalita se nachází na území bývalé cihelny 

změna: z ploch ZPF, který není součástí stavebních ploch – zahrady – značka Pz a orná – značka Po 
a ploch dopravy - místní komunikace na plochy bydlení – plochy všeobecného bydlení 
venkovského charakteru – rodinné domy – značka Br 

Podmínka pro změnu využití plochy: 

Bude respektován stávající interakční prvek jako podporující funkční část ÚSES. 

Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

Budou respektovány vymezené skladebné části ÚSES (tj. biokoridory podél toku Lejtny a navržené biocentrum 
místního významu). 

V. 

V Článku 7 Koncepce dopravy „vyhlášky“ se na konec článku doplňuje: 

SILNIČNÍ DOPRAVA VE ZMĚNĚ Č. 1 ČÁST 1 

Plochy změn Zm1, Zm2, Zm3, Zm10, Zm11 budou obsluhovány stávajícím způsobem ze stávajících místních 
komunikací. 

Na hranici plochy Zm4 je vedena stávající veřejně přístupná účelová komunikace podél toku Lejtny. Pro ni, 
s ohledem na souběh biokoridoru, platí podmínka, že funkce biokoridoru v urbánním prostředí nebude 
oslabována umisťováním ploch pro dopravu v klidu, ani umisťováním zařízení technické infrastruktury. 

Pro lokalitu změny Zm5a je navržena místní komunikace Zm5b. 

VI. 

Za Článek 8 Koncepce technické infrastruktury „vyhlášky“ se doplňuje: Článek 8a Obrana státu a do něj věta: 

Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

V Článku 6 Regulativy prostorového uspořádání území obce „vyhlášky“ se nakonec doplňuje: 

U lokalit Zm1, Zm2, Zm3, Zm4, Zm5a, Zm10, Zm11, změny č. 1 část 1 se stanovuje nepřekročitelná nejvyšší 
výška zástavby 1 nadzemní podlaží + podkroví ve sklonité střeše. Nestanovuje se tímto tvar střechy. 

Pro všechny plochy změny platí, že: 

Nebudou vytvářeny dominanty. 

VIII. 

V Článku 11 „vyhlášky“ v podčlánku 11.1. Veřejně prospěšné stavby v odstavci 1. veřejné komunikace, plochy 
pro dopravu a pěší komunikace se nakonec doplňuje: 

veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

- stavba místní komunikace na ploše Zm5b, pro obsluhu lokality č. Zm5a koridor VDT1 v k.ú. Bratčice 

V Článku 11 „vyhlášky“ v podčlánku 11.1. Veřejně prospěšné stavby v odstavci 2. veřejně prospěšná technická 
vybavenost, se nakonec doplňuje: 
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veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

- technická infrastruktura pro obsluhu lokality č. Zm5a v koridoru VDT1 v k.ú. Bratčice 

IX. 

Součástí změny č. 1 - část 1 jsou tyto výkresy v grafické části 
2. Návrh funkčního využití ploch - k.ú., výřez      1 : 10 000 
3. Návrh funkčního využití ploch - zast. úz., výřez     1 :   2 000 
4. Regulační zásady, výřez        1 :   2 000 
5. Veřejně prospěšné stavby, výřez       1 :   2 000 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 - ČÁST 1 
obsahuje textovou a grafickou část. 
 

A. Textová část odůvodnění projektanta 
A) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
Ve struktuře osídlení je obec Bratčice zařazena do Jihomoravského kraje. Obec Bratčice se nachází ve správním 
obvodu ORP Židlochovice. 

Území obce Bratčice sousedí s obcemi Ořechov, Mělčany, Němčičky, Medlov, Sobotovice, Syrovice. 

Ve změně č. 1 - část 1 ÚPO jsou respektovány vzájemné vztahy se sousedními obcemi, zejména v oblasti 
společného občanského vybavení, veřejné infrastruktury a péče o krajinu. 

V řešeném území jsou respektovány nadřazené sítě veřejné technické infrastruktury a potřebné koridory pro 
navržený rozvoj. 

Urbanistická koncepce změny neovlivní navazující území, vzhledem k rozsahu a lokalizaci dílčích změn, nemá 
dopad na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů v území. 

VYHODNOCENÍ KOORDINACE S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Pro území řešené změnou neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná jiná platná 
nadřazená územně plánovací dokumentace. 

ZUR vydané 22. 9. 2011 byly rozhodnutím Nejvyššího správního soudu dne 21. 6. 2012 zrušeny. 

VYHODNOCENÍ KOORDINACE S ÚZEMNĚ ANALYTICKÝMI PODKLADY 

Zachovány jsou urbanistické a civilizační hodnoty v území, zajištěno minimální dotčení krajiny a zachování 
urbanistických a architektonických hodnot respektováním prostorové regulace lokalit pro bydlení v zastavěném 
území. 

B) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ 
VYHODNOCENÍ SOULADU: 

Návrh je zpracován na základě „Zadání změny č. 1 ÚPO Bratčice – část 1“, které bylo schváleno Zastupitelstvem 
obce dne 28. 5. 2009. 

Komplexní odůvodnění přijatého řešení je pojato jako vyhodnocení splnění požadavků – viz bod H) 

B)1. SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Varianty řešení nebyly zadáním požadovány, jedná se o konkrétní požadavky vlastníků; proto nebylo 
požadováno zpracování konceptu řešení (zadání bylo schváleno ZO v roce 2009, tj. před novelou SZ). 

B)2. S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU 
PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Nebyly zpracovány, v návrhu k vydání nedošlo k takovým změnám, které by vyžadovaly použití tohoto 
ustanovení. 
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B)3. S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 
§ 54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Nebyly zpracovány, zastupitelstvo obce souhlasilo jak s přeloženým návrhem, tak s výsledky jeho projednání. 

B)4. S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM 
OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Změna územního plánu nebyla pořizována na základě tohoto postupu. 
 

ODŮVODNĚNÍ USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ 
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

Grafická část je v souladu se zadáním zpracována tak, že obsahová struktura nebude změnou narušena, tzn. že 
jsou měněny pouze výkresy dotčené změnou a jsou ponechány jejich původní názvy i legendy. 

Zůstává i původní terminologie ÚPO. Legendy ve výkresech jsou tedy děleny na legendy původního ÚPO 
a legendy změn. 

Koordinační výkres byl zpracován na podkladu původního územního plánu v souladu s přílohou č. 7 část I. 
odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 458/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb. 

Obsah Odůvodnění projektanta je aplikován dle § 53 odst. 5 stavebního zákona a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 458/2012 Sb. ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb. 

C) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Nebyly vymezeny. 

D) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

D)1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

POUŽITÁ METODIKA 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona ČNR 
č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují 
podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/93 Sb., přílohy 3 této vyhlášky 
a zákona č. 98/1999 Sb. 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Změnou č. 1 - část 1 jsou dotčeny BPEJ s hlavní půdní jednotkou 08 a 58. 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE, ÚDAJE O CELKOVÉM ÚHRNU ZÁBORU ZPF 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Celkové souhrny jsou 
provedeny pro plochy zabírající zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě. 
Etapizace není navržena. Z navrhovaných ploch na rozšíření zastavitelného území mají do ZPF dopad plochy pro 
bydlení. 
Změnou č. 1 - část 1 územního plánu obce jsou navrženy tyto změny: 
Zm1 plochy orné půdy na plochy změn pro bydlení 
Zm3 plochy zahrad na plochy změn pro bydlení 
Zm4 plochy zahrad na plochy změn pro bydlení 
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Zm5a plochy zahrad a trvalých travních porostů na plochy změn pro bydlení 
Zm5b plochy ostatní komunikace, ostatní plochy, plochy orné půdy, zahrad, trvalých travních porostů, na 

plochy změn pro dopravní infrastrukturu - místní komunikaci 
Zm10 plochy zahrad na plochy změn pro bydlení 
Zm11 plochy orné půdy, zahrad a trvalých travních porostů na plochy změn pro bydlení 

CELKOVÉ ÚDAJE O POŽADOVANÉM ZÁBORU PLOCH ZPF 
 

 plocha celkem v zastavěném 
území 

mimo zastavěné 
území 

zemědělská půda nezemědělská půda 

bydlení 2,74 1,98 0,76 2,03 0,67 

místní komunikace 0,14 0 0,14 0,07 0,07 

C E L K E M 2,88 1,98 0,90 2,10 0,74 

Změna č. 1 - část 1 řeší změnu využívání území v ploše 2,88 ha, z čehož na zábor zemědělského půdního fondu 
připadá 2,10 ha. Pro rozvojové aktivity jsou tak využity nezemědělské půdy v rozsahu 0,74 ha. V území změny 
č. 1 - část 1 je podíl zemědělských ploch I. a II. třídy ochrany průměrný. Zábor půd v třídě ochrany I. nebo II. činí 
0,71 ha. Dílčí změny jsou navrhovány pro bydlení, situovány jsou především do zastavěného území obce. 
Rozsah ploch v zastavěném území činí 1,98 ha. Změna č. 1 - část 1 tak navrhuje z převážné části rozvoj ploch 
pro bydlení v na nezastavěných částech zastavěného území. Jedná se o plochy zahrad a pozemky v zadních 
traktech zastavěného území obce. Mimo zastavěné území do zemědělského půdního fondu zasahuje lokalita 
Zm1. 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Územní plán zůstává beze změn. Areály a objekty zemědělské výroby nejsou změnou č. 1 - část 1 dotčeny. 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Řešení změny č. 1 respektuje zpracované pozemkové úpravy, prvky společných zařízení nejsou změnou č.1 
narušeny. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 

Prvky ÚSES nejsou změnou č. 1 - část 1 dotčeny. 

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

Změna č. 1 - část 1 nenavrhuje změny v obhospodařování území. 

INVESTICE DO PŮDY 

Nejsou změnou č. 1 - část 1 dotčeny. 

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI VARIANTAMI 

Variantní řešení nebylo uvažováno. Změna č. 1 předkládá invariantní řešení, které vychází ze zadání této změny 
územního plánu. V návaznosti na zastavěné území obce se vyskytují zemědělské půdy s třídou ochrany I. a II. 
Rozvoj obce není možné realizovat bez dopadu do těchto ploch. Proto řešení, které navrhuje rozvoj ploch pro 
bydlení v zastavěném území a nerozšiřuje zástavbu do krajiny plně splňuje podmínky ochrany a zachování 
zemědělské půdy vhodné pro intenzivní zemědělskou výrobu. 

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Plochy přestavby nejsou navrženy. Z celkové plochy řešené 
změnou č. 1 - část 1 (2,88 ha) je navrženo pro plochy bydlení v zastavěném území celkem 1,98 ha, tedy téměř ¾ 
ploch řešených změnou č. 1 část 1. Z této výměry připadá na nezemědělskou půdu 0,74 ha. 

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené 
dokumentaci: Odsouhlasené plochy pro rozvoj v územním plánu využívají území mimo zastavěné území obce. 
Změna č. 1 - část 1 navrhuje rozvoj ploch pro bydlení především v zastavěném území obce, které jsou především 
nezastavěnými částmi zastavěného území, využívané jako zahrady. Lokalita č. Zm11 byla v platném ÚP 
vymezena jako plocha rezervní. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona 
č. 114/1992 Sb. v platném znění, co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy zástavby 
neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch, jsou v zastavěném území mimo intenzivně 
obhospodařované plochy. 
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Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: Je nutno respektovat 
přirozenou morfologii terénu a vodní toky. 

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části 

Etapizace výstavby: není navržena. 

D)2. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF ZMĚNY Č. 1 - ČÁST 1 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU OBCE BRATČICE 

 

Číslo 
lokality 

funkční využití 
navrhované 

lokality 

Katastrální 
území 

Úhrnná výměra lokality v ha Výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha Výměra 
nezem. 
ploch 

Kvalita půd v lokalitě 

Celke
m 

zastavěné území Druh pozemku Celkem zastavěné území BPEJ třída 
ochrany 

ZPF 

ha 
I. nebo 
II. tř. v mimo v mimo 

Zm1 bydlení Bratčice 0,72 0 0,72 zahrada 0,72 0 0,72 0 0.08.10 III.  
Zm3 bydlení Bratčice 0,31 0,31 0 zahrada 0,31 0,31 0 0 0.08.10 III.  
Zm4 bydlení Bratčice 0,07 0,07 0 zahrada 0,07 0,07 0 0 0.58.10 II. 0,07 
Zm5a bydlení Bratčice 1,00 1,00 0 zahrada 0,49 0,49 0 0,51 0.58.10 II. 0,49 

Zm5b místní 
komunikace Bratčice 0,14 0 0,14 zahrada 0,07 0 0,07 0,07 

0.08.10 
0.58.10 

III. 
II. 0,05 

Zm10 bydlení Bratčice 0,28 0,28 0 zahrada 0,28 0,28 0 0 
0.08.10 
0.58.10 

III. 
II. 0,10 

Zm11 bydlení Bratčice 0,36 0,32 0,04 zahrada, orná 
půda, TTP 0,20 0,16 0,04 0,16 0.08.10 III. 0 

D)3. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Lokality řešené změnou č. 1 - část 1 nenavrhují zábor PUPFL. 

Řešením nejsou dotčeny pozemky ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa. 

E) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Nebylo zpracováno, nebyl v zadání uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí; bylo konstatováno, že hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast. 

F) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
Nebylo uplatněno, protože zpracování vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. 

G) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Stanovisko nebylo vydáno, protože zpracování vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. 

H) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

Pro řešení změny č. 1 – část1 ÚPO Bratčice nebyl stanoven požadavek na řešení variant. 

H)1. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 

Řešením změny je územní plán obce přizpůsoben požadavkům rozvoje obce jako sídla. Vymezení ploch změn 
v území nevyvolává požadavky na další rozvoj obce (ani v oblasti veřejné infrastruktury). 
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Navrženy jsou plochy pro bydlení dle požadavku obce a vlastníků: 

Vytvořeny jsou malé plochy pro bydlení v místech, kde to dosavadní funkční regulace neumožňovala, v blízkosti 
stávajících ploch. Jedná se o plochy Zm2, Zm4 a Zm 10. Plocha Zm2 byla v rámci projednání návrhu změny 
vypuštěna pro střet s navrženým záplavovým územím Šatavy. 

Vytvořeny jsou větší plochu pro bydlení v plochách pro zahrady za stávajícími RD, kde to dosavadní regulace 
neumožňovala. Jedná se o plochy Zm1 a Zm5a. 

Prověřeny byly prostorové regulace ve všech výše uvedených plochách tak, aby odpovídaly požadavkům rozvoje 
obce. 

Demografické a sociální podmínky rozvoje se mění, řešení změny č. 1 - část 1 navrhuje nové plochy bydlení, 
proto dojde ke změně navrženého počtu obyvatel. 

H)2. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ PLOŠNÉHO 
A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ ŘEŠENÉHO ZMĚNOU (NA URB. 
KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

V rámci změny č. 1 - část 1 není vymezený územní systém ekologické stability měněn. Dílčí změny č. Zm4, 
Zm5a, Zm5b, a ZM10 navazují na vymezený biokoridor místního významu podél Lejtny a Šatavy a respektují 
jeho navržené šířkové parametry, navržené v ÚPO. 
V plochách dílčích změn jsou zachovány podmínky funkčního a prostorového uspořádání (regulativy) dle 
schváleného ÚPO s výjimkou tvarů střech (čl. 6 vyhlášky, 3 a 4 řádek posledního odstavce), mj. s ohledem na 
dosavadní hodnoty v území. 

V dílčích změnách Zm1 a Zm5 bude před vydáním územního rozhodnutí v území možného ohrožení hlukem 
a vibracemi doložen soulad s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně 
vibracemi, což vyplývá z možnosti ohrožení daných lokalit hlukem a vibracemi a v dalších řízeních bude 
postupováno dle platné legislativy, zvláště dle §77 zákona o ochraně veřejného zdraví. Stanovením této 
podmínky je splněna i podmínka OD KrÚ JmK omezení ploch Zm1a Zm5 mimo hlukové pásmo komunikace. 

Celé katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto byla stanovena 
podmínka pro všechny lokality změny, která by měla zajistit, aby změnami v území nedošlo k ohrožení zájmů 
armády ČR a vojenského letectva. 

V řešeném území není vodoprávním úřadem stanoveno záplavové území. V řešení změny č. 1 – část 1 je 
zakreslena návrhová hranice záplavového území Q100 a aktivní zóna záplavového území, tak jak byla navržena 
správcem toku Povodí Moravy. Rozsah rozlivu povodně je důvodem vypuštění dílčí změny Zm2 a úpravy rozsahu 
změn Zm5a a Zm5b. 

Plocha Zm4 byla vymezena tak, aby bylo možné vykonávat správu a údržbu toku. 

NÁVRH KONCEPCE DLE ZADÁNÍ 
• ale dle doporučení OŽP MěÚ Židlochovice u lokalit v blízkosti toku Lejtny (Zm1, 2, 4, 5, 10): 

zapracovat do ÚPD výšku záplavové vlny, rozsah rozlivu povodně s případným stanovením aktivní zóny – tyto 
nejsou stanoveny vodoprávním orgánem, proto pro ověření je nutno se obrátit na správce toku či povodí a obec 
(dotaz na pravděpodobné hranice území ohroženého povodní) 

ODŮVODNĚNÍ 

Prověřeny byly předmětné lokality změny č. 1 – část 1 ve vztahu k navrženému záplavovému území a aktivní 
zóně záplavového území Šatavy Q100. 

Dílčí změna Zm1 je umístěna mimo navržené záplavové území Šatavy Q100. 

Dílčí změna Zm2 byla v průběhu projednávání návrhu změny vypuštěna z důvodu lokalizace v navrženém 
záplavovém území Q100 vodního toku Šatava. 

Dílčí změna Zm4 je umístěna mimo navržené záplavové území Šatavy Q100. Je vymezena tak, aby bylo možné 
vykonávat správu a údržbu toku. Průběh a vymezení navržené trasy místního biokoridoru podél toku Lejtny 
v urbánním prostředí bude v dalších stupních PD podrobně koordinován. 
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Dílčí změna Zm5a byla zmenšena a upravena tak, aby nezasahovala do navrženého záplavového území Q100 
vodního toku Šatava. 

Dílčí změna Zm10 byla vymezena tak, aby bylo možné vykonávat správu a údržbu toku. 

Dle informací obecního úřadu nedochází v prostoru změn Zm4 a Zm10 k rozlití vodního toku Lejtna. 

Navržené řešení je koncipováno tak, že počítá s dodržením platné legislativy v následných řízeních a činnostech 
v území v oblasti horního práva, energetiky, spojů, vodního práva, dopravy, památek, zdraví, přírody, odpadů 
atd., jako důležitou podmínkou pro udržení urbanistické koncepce a koncepce krajiny. 

H)3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY 

DOPRAVA 

Změny se nacházejí ve vazbě na stávající plochy bydlení, případně jsou využity plochy zahrad, orné půdy 
a trvalých travních porostů v zastavěném území. Pro jejich dopravní obsluhu je využito stávajících ploch dopravní 
infrastruktury a místních komunikací, v případě Zm3 v ÚPO navržené místní komunikace. 

NÁVRH KONCEPCE DLE ZADÁNÍ 
• prověřit možnost komunikačního napojení lokality Zm4 

ODŮVODNĚNÍ 

Způsob dopravní obsluhy předmětné lokality byl prověřen. Bude řešena ze stávající pravobřežní místní 
komunikace; s ohledem na funkci toku jako biokoridoru v urbánním prostředí je ve výroku stanovena podmínka 
pro realizaci Zm4. 

Zm5b - plochy pro dopravní infrastrukturu - místní komunikaci, je navržena k obsluze lokality Zm5a a respektuje 
trasu stávající polní cesty. 

NÁVRH KONCEPCE DLE ZADÁNÍ 
• v návrhu budou dodrženy ČSN 73 6102, 736101, 736110 

ODŮVODNĚNÍ 

Podmínka je uvedena u plochy Zm5b ve výroku. 

Řešením změny nedojde k narušení prostupnosti krajiny, respektována je dle KPÚ. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Zásobování vodou je stabilizované. Změna č. 1 - část 1 nevyvolá potřebu změny koncepce schválené v platném 
územním plánu. Lokality mohou být zásobovány ze stávajících vodovodních řadů. 

Odkanalizování je stabilizované. Změna č. 1 - část 1 nevyvolá potřebu změny koncepce schválené v platném 
územním plánu. Lokality mohou být napojeny na stávající či navrženou kanalizaci. 

V současnosti je obec plynofikována – systém je stabilizovaný. Změna č. 1 - část 1 nevyvolá potřebu změny 
koncepce. Lokality mohou být napojeny na stávající plynovody. 

Zásobování el. energií – koncepce je stabilizovaná. Změna č. 1 - část 1 nevyvolá potřebu změny koncepce - 
nejsou navrhovány trafostanice pro posílení stávajícího systému. Lokality mohou být napojeny ze stávající sítě 
nn. 

Posílení el. vedení o napětí 400 kV bude situováno jižně od osy stávajícího vedení mimo území řešené změnou 
č. 1 – část 1. 

ZDŮVODNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s odpady zůstává v platnosti dle platného územního plánu a v souladu se současnými požadavky na 
likvidaci odpadu. 

Realizací změny 1 – část 1 není předpokládán vznik nového zdroje znečišťování ovzduší střední a vyšší 
kategorie. 
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ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU OVZDUŠÍ 

V následných činnostech a řízeních v území bude dodržena platná legislativa. 

ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Lokality změny jsou navrženy pro bydlení; rozsah dílčí změny nevyvolá požadavky na rozšíření občanského 
vybavení. 

ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

V návrhu řešení byla zvážena potřeba vymezení ploch změn v území pro veřejná prostranství. Vzhledem 
k charakteru dílčích změn a jejich lokalizaci jejich vymezení není účelné. 

H)4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ŘEŠENÍ A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Změny se nacházejí v těsné vazbě na stávající plochy bydlení, případně jsou využity plochy zahrad, orné půdy 
a trvalých travních porostů v zastavěném území. S výjimkou ploch změn Zm1 a Zm5 jsou situovány 
v dostatečném odstupu od zdroje hluku z dopravy. 

Dodržování platné legislativy při následných řízeních v území je jednou z důležitých podmínek uplatnění 
urbanistické koncepce. 

H)4.1. OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ 

Lokality řešené změnou se nachází mimo stávající ložiska štěrkopísků, prognózní zdroje cihlářské suroviny 
a dobývacích prostorů. 

H)4.2. OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v oblasti s předpokladem archeologických nálezů a území s doloženými 
archeologickými nálezy. 

Řešením změny č. 2 nedojde k dotčení nemovitých kulturních památek, ani jejich ochranných pásem. 

Řešením změny č. 2 nedojde k dotčení místních památek. 

Řešením změny nemá dopad na zachování urbanistických a architektonických hodnot při respektování 
stanovených podmínek prostorové regulace lokalit pro bydlení v zastavěném území. 

H)4.3. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 

Řešení změny č. 1 – část 1 nemá dopad na dotčení krajiny, a to ani v případě lokality změny Zm1, umístěné 
mimo zastavěné území obce. 

Navržené řešení je vymezeno mimo místa se zachovalým krajinným rázem, mimo funkční lokální biokoridory 
a biocentra. 

Navržené řešení nezasahuje vzrostlou zeleň s významnými stromy v obci, která utváří charakter zastavěné části 
obce. 

Lokality dílčích změn jsou navrženy mimo významné krajinné prvky. 

Území s přírodními hodnotami legislativního charakteru (dle zák. 114/1992 Sb., v platném znění) nejsou změnou 
č. 1 – část 1 dotčeny. 

H)4.4. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V rámci změny č. 1 - část 1 není vymezený územní systém ekologické stability měněn. Dílčí změny č. Zm4 
a ZM10 jsou umístěny poblíž navržené trasy místního biokoridoru, vymezeného podél toku Lejtny. Záměry budou 
v dalších stupních PD podrobně koordinovány. 

Dílčí změny č. Zm5a, Zm5b jsou umístěny poblíž stávající trasy místního biokoridoru, vymezeného podél toku 
Šatavy v dostatečném odstupu, zajišťujícím jeho funkci. 

Dílčí změna č. Zm11 je umístěna v kontaktu s vymezeným stávajícím interakčním prvkem. 
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H)4.5. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V lokalitách změny nebude po dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny posuzován krajinný ráz. 

Je respektována platná legislativa v oblasti požární prevence a lokality byly posouzeny co do možnosti umístění 
přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární zásahy. 

V řešeném území jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy; jsou v řešení zohledněny, viz použitý mapový 
podklad. 

V územích řešených změnou č. 1 – část 1 jsou respektovány všechny limity, týkající se daného území tak, jak 
vyplývají z platné legislativy, či tak jak byly s DO dohodnuty. 

V koordinačním výkrese je zapracován i návrh záplavového území s aktivní zónou Šatavy a to hlavně z důvodu 
vypuštění 2 lokalit, které by mohly být v budoucnu povodní zasaženy. 

H)4.6. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ 
V ÚZEMÍ 

Střet lokalit navrhovaných pro bydlení v blízkosti silnic III. třídy s možností zasažení hlukem (Zm1 a Zm5a) je 
řešen podmínkou dohodnutou s DO, viz bod IV. výroku (Chráněné prostory lze navrhovat pouze na základě 
hlukového vyhodnocení, prokazující splnění hygienických limitů.). 

Řešením změny č. 1 – část 1 nedojde ke střetu s nadzemním vedením VN a jeho ochranným pásmem. 

Řešením změny č. 1 – část 1 nedojde ke střetu lokalit změny a ochranou vodních toků. 

Řešením změny č. 1 – část 1 nedojde ke střetu s vymezeným ÚSES ani VKP. 

Řešením změny č. 1 – část 1 nedojde ke střetu s lesními pozemky a jejich ochranným pásmem. 

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, NA PLOCHY PŘESTAVBY S OHLEDEM NA 
OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ 
OSE 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny a to jak graficky tak textově. 

Zváženo bylo vymezení plochy ke změně stávající zástavby – asanací; žádný veřejný zájem není převažující 
natolik, aby bylo nutno v tomto případě omezovat vlastnická práva. 

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Prověření lokality Zm5 územní studií není účelné, zástavba je realizovatelná při respektování stávající parcelace. 

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM 

Prověření lokality Zm5 regulačním plánem není účelné, zástavba je realizovatelná při respektování stávající 
parcelace. 

I) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

I)1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán navrhl v Bratčicích intenzifikaci využití území v prolukách 0,14 ha, v zastavěném území 0,48 ha, 
mimo zastavěné území 6,33 ha zemědělských půd, celkem 6,95 ha. 

Změna č. 1 – číst 1 ÚPO navrhuje pro bydlení 2,90 ha, z toho 1,98 v zastavěném území a 0,92 mimo něj. 

Pro vyvážený vztah pilířů udržitelného rozvoje v obci jsou vítány záměry stabilizující obyvatele. 

V daných podmínkách je třeba hodnotit využití zastavěného území jako účelné. 
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I)2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Obec Bratčice leží v zázemí města Brna v bezprostředním sousedství Rozvojové oblasti OB3 Brno. Poloha dává 
předpoklad využití území pro bydlení v příznivých podmínkách při snadné dostupnosti města Brna. 

V období od schválení ÚP bylo dle údajů ČSÚ v Bratčicích dokončeno celkem 13 bytů. 

Změna č. 1 – číst 1 ÚPO navrhuje pro bydlení 2,90 ha, což za předpokladu cca 1000 m2/1 RD včetně veřejných 
prostranství vytváří příležitost pro výstavbu cca 29 RD. 

Požadavek na využití ploch byl dán vlastníky pozemků, projednán a schválen byl Zastupitelstvem obce. 

J. ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

J.1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BRATČICE (DÁLE JEN 
ÚPO) 

Územní plán byl schválen v roce 2000 a od té doby neproběhla ani jedna změna, která by se týkala funkce 
bydlení. Jak obec tak soukromí vlastnící se snaží přizpůsobit požadavkům rozvoje obce jako sídla. Územní plán 
obce tak některé z těchto požadavků v daných lokalitách již nesplňuje, především regulace vymezená 
v zahradách v těsné návaznosti na rodinné domy je z hlediska struktury využívání volného času poměrně úzce 
stanovená. 

Všechny požadavky na změnu koncentrované v zastavěném území v níže uvedených lokalitách tak nevymezují 
nově zastavitelné plochy v nezastavěném území a dochází především k úpravě funkčních a prostorových 
regulativů v zahradách rodinných domů. Jedná se plochy pro jeden až dva RD, jedině plochy Zm1 a Zm5 jsou 
rozsáhlejší. V případě Zm1 se jedná o legalizaci funkce bydlení v již částečně zastavěné územní rezervě R6 - 3 
pozemky. V případě Zm5 – zahrady za rodinnými domy cca 6 pozemků. Všechny tyto plochy navazují na 
stávající zástavbu a jsou velmi snadno dostupné z hlediska technické a dopravní infrastruktury, tedy i z hlediska 
ekonomického. Lokalita R3, pro kterou je v současné době zpracována územní studie z hlediska technické 
a dopravní infrastruktury takto rozpracována není. 

Větší lokalita pro bydlení Zm5 sice bude vymezovat nové zastavitelné plochy, ale v zastavěném území. Největší 
plocha pro bydlení vymezená ve stávajícím ÚPO není sice zastavěná, ale je vydáno územní rozhodnutí na 
technickou a dopravní infrastrukturu, o pozemky v této lokalitě je zájem. Vzhledem k tomu, že ÚPO nebyl dosud 
měněn, jeví se plocha lokality Zm5 jako další rozvojová plocha pro předpokládaný zájem investorů v obci, která 
leží poblíž centra oblasti OB3 a je tedy suburbánním územím Brna. 

Jediná lokalita, a to Zm1 se nachází v nezastavěném území – jedná se převedení z části již zastavěné rezervy 
pro bydlení na bydlení návrhové v přímé návaznosti na zástavbu na jihozápadě obce. 

Do nezastavěného území nebude tudíž téměř zasaženo.  

Původně navrhované lokality Zm2 a část lokality Zm5 byly ale situovány v blízkosti říčky Šatavy, na niž nyní 
Povodí Moravy s.p. zpracovalo návrh záplavového území s aktivní zónou. Vzhledem k tomu, že obec má 
dostatek jiných ploch pro bydlení, neexistuje důvod proč v takto ohroženém území vymezit zastavitelné plochy, 
proto byly v souladu s usnesením zastupitelstva obce z 23.9.2010 plochy z pořizování změny vyloučeny. 

Kvalitní půdy se v Bratčicích rozkládají na celém k.ú., nejkvalitnější mimo zastavěné území, v lokalitách převážně 
v zastavěném území se vyskytují půdy II.t řídy. 

J.2. POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ NÁVRHU ÚP 

Z podnětu samosprávy zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.dubna 2008 usnesením č. 15 rozhodlo 
o pořízení výše uvedené změny ÚPO. O její pořízení požádalo dne 30. 4. 2008 Městský úřad Židlochovice, 
příslušný dle § 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon). Dne 5. 9. 2008 byla na žádost obce změna doplněna o 5 lokalit. 

Projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚPO jako celku s dotčenými orgány, obcí pro niž je pořizována, 
sousedními obcemi a ostatními subjekty v území bylo zahájeno 9. 12. 2008 oznámením jednotlivě dotčeným 
orgánům, obci a sousedním obcím a veřejnou vyhláškou všem. Zadání se zapracovanými požadavky 
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a stanovisky dotčených orgánů a připomínkami všech ostatních (kdy žádná s okolních obcí neuplatnila podnět) 
bylo schváleno zastupitelstvem obce 19. 2. 2009. Dne 7. 4. 2009 požádala obec o rozdělení změny na 2 části na 
základě usnesení zastupitelstva obce z 2. 4. 2009, z nichž část 1 obsahuje změny týkající se bydlení a časového 
rozsahu platnosti územního plánu. Zadání bylo zpracováno do 2 částí a požadavky a stanoviska dotčených 
orgánů byly samostatně zapracovány do každé části zvlášť. Obě dvě části zadání byly schváleny zastupitelstvem 
jako samostatná zadání dne 28. 5. 2009 a 8. 6. 2009 předány projektantovi ke zpracování návrhu. Jelikož obec 
ani pořizovatel v zadání nevyžadovali variantní řešení; posouzení vlivu změny na životní prostředí nepožadovala 
obec a dle pořizovatele nebyl rozsah změn v území vyplývajících z uplatnění změny takový, aby vyžadoval toto 
posouzení a ani dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na toto posouzení 
a vyloučil vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, z něhož by mohlo vyplynout variantní řešení, 
změna byla zpracovávána bez projednání konceptu. 

Zpracovaný návrh změn byl pořizovateli dodán dne 4. 1. 2010 projektantem a 3. 2. 2010 bylo jednotlivě 
oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, okolním obcím společné jednání o návrhu změny; a ostatní 
subjekty spravující infrastrukturu, toky, památky, lesy a další v daném území byly na zpracovaný návrh 
upozorněny e-mailovou zprávou a to z důvodu předcházení problémům vyplývajícím z možnosti ne úplně jasného 
pochopení funkce územně analytických podkladů. Společné jednání se uskutečnilo 9. března 2010 a byl z něj 
pořízen záznam. 

Na základě Zprávy o projednání návrhu změny ÚPO z 20. 8. 2010, byl dne 25. 8. 2010 požádán krajský úřad 
o posouzení návrhu dle § 51 odst. (1) stavebního zákona před jeho novelou. Ten svým stanoviskem č.j. 
JMK 120929/2010 z 22. 9. 2010 sdělil, že z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
vazby a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje nemá připomínek. Doporučil tak po doplnění 
dokumentace o aktuální informaci z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace a zahájení řízení 
o vydání změny. 

Od března 2010 jednal pořizovatel s obcemi, které měly být zasaženy záměrem ČEPS a.s. na zdvojení vedení 
400 kV označované jako V435/V436 Slavětice-Sokolnice a kontaktoval ČEPS a.s. k vyjasnění situace. Byl 
informován, že ČEPS a.s. vede jednání s těmito obcemi o změnách trasy návrhového koridoru tak, aby se koridor 
pokud možno vyhnul zastavěným územím a vymezeným zastavitelným plochám. 

Dne 2. 3. 2011 byl uveřejněn návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje k veřejnému projednání, 
které se konalo 19. 4. 2011. Obec Bratčice podala dne 18. 4. 2011 námitku proti trase koridoru TE2 tak, jak je 
tímto dokumentem vymezena, protože po jednání zástupců obce s ČEPS a.s. byla dohodnuta trasa jiná, která 
nezasáhne tak významným způsobem jak stabilizované tak rozvojové plochy obce. Námitce nebylo vyhověno. 

Dne 22. 9. 2011 byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, kterými byl v obci vymezen koridor 
TE2 pro vedení vysokého napětí v šířce 400 m, který zasahoval jak do již zastavěných, tak i do změnou 
vymezovaných zastavitelných ploch. Proto se obec rozhodla dne 22. 12. 2011 na svém 14. zasedání pořídit další 
změnu ÚPO (č. II), kterou měl být tento koridor zpřesněn a která by umožnila zachování navrhovaných ploch v co 
největší míře s tím, že po projednání zadání změny č. II dojde ke spojení obou změn z důvodu ekonomičnosti 
pořizovacího procesu. Návrh změn by byl tedy vypracován pro obě změny spojený. Zadání bylo projednáno 
a zastupitelstvem, schváleno 31. 5. 2012 a projektantovi předány podklady ke zpracování návrhu. 

Dne 21. 6. 2012 byly Nejvyšším správním soudem ČR zrušeny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(dále jen ZÚR). Přestala tedy existovat povinnost zapracovat koridor vymezený ZÚR do územně plánovací 
dokumentace obce (dále jen ÚPD) dle § 54 odst. (5) stavebního zákona a taktéž nebyla ani možnost jej tam 
zapracovat - § 5 odst. 3 a 4. Dne 28. 6. 2012 na svém 20. zasedání rozhodlo tedy zastupitelstvo obce 
o zastavení pořizování změny č. II. Dne 31. 10. 2012 byly projektantovi předány pokyny pořizovatele k úpravě 
návrhu před veřejným projednáním. 

Dne 15. 4. 2013 byl pořizovateli doručen upravený návrh a dne 24. 4. 2013 oznámil pořizovatel datum konání 
veřejného projednání a vystavení návrhu dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, okolním obcím jednotlivě 
a všem veřejnou vyhláškou. Ostatní subjekty spravující infrastrukturu, toky, památky, lesy a další v daném území 
byly na jednání upozorněny e-mailovou zprávou. 

O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 10. 6. 2013. Z tohoto veřejného 
projednání byl pořízen záznam. Stanoviska a připomínky (žádná námitka nebyla podána), podané před veřejným 
projednáním byly připojeny k záznamu z veřejného projednání jako přílohy. Před tímto jednáním ani při něm 
nebyly vzneseny námitky proti změně. 
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Vzhledem k tomu, že přestože se do návrhu zasahovalo po veřejném projednání a úpravy se týkaly pouze 
zpracování návrhu do takové podoby, aby vyhovovala metodikám a judikatuře (úprava členění výroku změny, aby 
odpovídal struktuře původní obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu a bylo tak jasné, co 
se změnou mění, úpravy odůvodnění tak, aby opatření obecné povahy bylo přezkoumatelné) usoudil pořizovatel, 
že úpravami nebylo zasahováno do práv vlastníků či veřejných zájmů a proto se nejedná o podstatnou úpravu 
návrhu změny; nekonalo se tedy opakované veřejné projednání. 

Připomínky nebyly do návrhu změny zapracovány, proč - to je níže vyhodnoceno. Návrh vyhodnocení připomínek 
byl zpracován dne 28. 6. 2013 a doručen krajskému úřadu a dotčeným orgánům. V zákonné lhůtě dle § 53 odst.1 
nebyla dotčenými orgány uplatněna nesouhlasná stanoviska. Proto bylo možno návrh posoudit dle § 53 odst. (4) 
a odůvodnit dle odst. (5) a projednávání ukončit návrhem na vydání změny ÚPO. 

J.3. PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ČR (DÁLE JEN PUR) A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
(§ 53 ODST. 4 PÍSM. A)) 

Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PUR) schválené vládou 20. července 2009 vyplývá, že 
obec patří do rozvojové oblasti republikového významu OB3 Rozvojová oblast Brno, ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Židlochovice. 

Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou koncentrací obyvatelstva 
a ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní významový přesah. Rozvojově podporujícím 
faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními komunikacemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. 
Předpokládá se tedy vyšší tlak na změny v území a dynamičtější rozvoj území. 

Změnou ÚPO dle posouzení krajského úřadu dle § 51 odst. 2 nejsou dotčené republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje a řešení respektuje stávající elektrické vedení velmi vysokého napětí 
400 kV označované V435/V436. 

Pro území řešené změnou neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná jiná platná 
nadřazená územně plánovací dokumentace. ZUR vydané 22. 9. 2011 byly rozhodnutím Nejvyššího správního 
soudu dne 21. 6. 2012 zrušeny. 

Změna je v souladu s: 

čl. 19 PUR a to především s těmito požadavky: 
• hospodárné využití zastavěného území – změna prověřila způsob využití jednotlivých ploch a navrhla změnu 

využití ploch uvnitř zastavěného území směrem k intenzívnějšímu využití ploch 
• zajistit ochranu nezastavěného území – jak je již výše uvedeno, změna zasáhla mimo zastavěné území jen 

minimálně (Zm1). 
• Zohlednit dotčení řešeného území rozvojovou oblastí OB3 – změnami se má umožnit intenzívnější využívání 

území v rozvojové oblasti a rozvoj bydlení především uvnitř zastavěného území s předcházením záborů 
ploch veřejně přístupné zeleně – změna umožňuje větší a intenzivnější využití zastavěného území 
vymezením zastavitelných ploch bydlení ve větších zahradách za rodinnými domy přístupných dopravní 
a technickou infrastrukturou téměř bez zásahu do nezastavěného území. 

čl. 26 PUR a to především s požadavkem nevymezování zastavitelných ploch v záplavových územích: 
• lokalita Zm2 byla zcela vynechána a velikost lokality Zm5 byla zmenšena z důvodu možného zasažení 

území povodní dle návrhu záplavového území Šatavy 

Z hlediska širších vztahů změna nenavazuje na hranici k.ú. a změny způsobu využití v jednotlivých lokalitách 
nebudou mít vliv na širší územní vztahy, protože ke změnám využití bude docházet buď jen zastavěném území 
nebo v těsné návaznosti na něj. 

Změna zohledňuje dotčení řešeného území Územní studií aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2009 - 
Krajský úřad Jihomoravského kraje: 
• Podporovat prvořadě restrukturalizaci zastavěného území obcí před jeho rozrůstáním - viz výše k PUR. 
• Omezit maximálně rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení – taktéž viz výše PUR. 
• Respektovat a chránit při plánování rozvoje území Brněnské aglomerace území říčních niv, záplavových 

území – plochy nacházející se v území možných záplav nejsou vymezovány jako zastavitelné rodinnými 
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domy, ale pouze „doplňkovými stavbami souvisejícími s funkcí bydlení“, které výrazně neovlivní odtokové 
poměry v území. 

J.4. PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. B STAVEBNÍHO ZÁKONA)) 

Změna ÚPO chrání a rozvíjí přírodní hodnoty a civilizační hodnoty dle §18 odst. (4) stavebního zákona 
vymezením ploch v zastavěném území tak, aby dotvářely obraz sídla v krajině a intenzivnějším využitím 
zastavěného území tak zabraňuje záborům území nezastavěného. Civilizační hodnoty podporuje právě onou 
intenzifikací a využíváním již vytvořené dopravní a technické infrastruktury z hlediska umisťování ploch. 

Změna ÚPO umožňuje rozvoj sídla a stanovuje podmínky pro kvalitní bydlení dle § 19 odst. (1) písm. i) 
stavebního zákona vymezením ploch pro intenzivnější využití zastavěného území k bydlení tam, kde je již 
infrastruktura vybudována a tam, kde není vytváří předpoklad pro její přiměřený rozvoj. Stanovuje podmínky pro 
provedení změn v území dle § 19 odst. (1) písm. e) stavebního zákona, protože některé změny v území jsou 
podmiňovány prokázáním splnění požadavků obrany státu a požadavků hygienických. 

Vymezením nových regulací v plochách jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území dle § 18 
odst. (3) stavebního zákona, a to vymezením ploch pro intenzivnější využití ploch v zastavěném území pro funkci 
bydlení aniž by byla výrazně narušena funkce sídelní zeleně. Změna ÚPO vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj 
území dle § 18 odst. (1) stavebního zákona – plochy jsou vymezeny ve vzájemném souladu tak, aby nebyla 
narušena vyváženost všech tří pilířů udržitelného rozvoje, kdy plochy bydlení posílí pilíř sociální, neoslabí ale 
slabší pilíře hospodářský a environmentální. Území bylo v aktualizaci územně analytických podkladů vymezeno 
z tohoto pohledu jako mírně nevyvážené v environmentálním pilíři pro nedostatek lesních porostů, ploch pro 
zadržování vody v krajině a v pilíři hospodářském pro závislost na Brně s problematičtější dopravní dostupností 
a převážně zemědělskou orientaci. 

J.5. PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (§ 53 ODST. 4 PÍSM. C)) 

Změna ÚPO je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů. Proces při pořizování změny 
byl veden dle ustanovení stavebního zákona s dodržením všech zákonných lhůt a požadavků. Oznámení 
o projednávání návrhu byla zveřejňována jak na úřední desce obce Bratčice a města Židlochovice, tak na jejich 
elektronické formě na webových stránkách obce Bratčice a města Židlochovice, což je doloženo podpisem osoby 
pověřené zveřejňováním dokumentů na elektronickou úřední desku, kopiemi webových stránek těchto obcí 
a jejich elektronických úředních desek a založeno spolu s veřejnými vyhláškami ve spise. Taktéž podklady pro 
tato projednávání, jako texty a výkresy návrhu změny byly k dispozici jak na úřadu územního plánování a na 
úřadu obce, tak s možností dálkového přístupu na webových stránkách města Židlochovice. 

Plochy jsou co do způsobu užívání vymezeny dle platného ÚPO (plochy všeobecného bydlení venkovského 
charakteru - rodinné domy), nově dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. nebyly vymezovány žádné plochy. 

Stanoviska dotčených orgánů byla zapracována v souladu s § 4 odst.2 stavebního zákona, nebylo nutno tedy 
použít postupu dle § 136 odst.6 správního řádu – řešení rozporů. 

Výkresová část výroku je zpracována výřezy z výkresů v měřítcích původního ÚPO – 1 : 2000, 1 : 10000 na 
podkladu katastrální mapy. Koordinační výkres je z důvodu přehlednosti zpracován v měřítku 1 : 2000 a to nad 
platným ÚPO. 

Zastavěné území nebylo změnou měněno, protože se v přímé návaznosti na vymezované plochy neměnilo. 

Přezkoumání souladu návrhu změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů předpisů (§53 odst. 4 písm. d)) 

Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen. Požadavky dotčených orgánů k návrhu zadání byly do 
návrhu zapracovány. Stanoviska dotčených orgánů k návrhu byla zapracována všechna. Pokud dotčený orgán 
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v průběhu projednávání nevyslovil ani požadavek k zadání, ani stanovisko k návrhu, pořizovatel vyhodnotil 
splnění požadavků dle zvláštních právních předpisů sám. 

VYHODNOCENÍ ZAPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POŽADAVKŮ A STANOVISEK: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje) dále jen KrÚ Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko č.j. JMK 18431/2010 ze dne 7. 4. 2010: 
• Odborem životního prostředí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) bez 

připomínek z hlediska ostatních zájmů dle zákona č.114/1992 Sb. a souhlas dle § 5 odst. 2 zákona 
č. 334/1992 Sb. 

• Odbor kultury a památkové péče neměl připomínek; ve stanovisku konstatoval, že nejsou dotčeny zájmy 
památkové péče v jeho kompetenci. 

• Odbor dopravy podmínil svůj souhlas úpravou textu a to že že lokality Zm1 a Zm5 budou navrženy mimo 
hlukové pásmo silnice nebo s regulativem podmínečného využití území. V návrhu je jako podmínka změny 
využití u ploch Zm1 a Zm5 uvedeno, že chráněné prostory lze navrhovat pouze na základě hlukového 
vyhodnocení prokazujícího splněné hygienických limitů. 

MěÚ Židlochovice, odbor dopravy, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

Tento dotčený orgán (dále je DO) neměl žádné požadavky k návrhu zadání a nevydal žádné stanovisko 
v zákonné lhůtě ani k návrhu. Vzhledem k tomu, že návrh plochy respektuje dopravní koncepci a v při návrhu 
nových ploch prověřil i jejich dopravní napojení, usoudil pořizovatel, že zájmy hájené zákonem č. 13/1997 Sb. 
byly respektovány. 

MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

Dle stanoviska č.j. OZP/1944/10/Ve z 31.3.2010 : 

Vodoprávní úřad - lokality Zm2, Zm4, Zm5b a Zm10 se nachází v blízkosti toků Šatavy a Lejtny, kde není 
stanoveno záplavové území ani aktivní zóna. Úřad doporučuje zapracovat předpokládanou výšku záplavové 
hladiny pro Q100 popř. stanovit aktivní zónu. Dále doporučuje situování zástavby od břehové čáry toku dle 
v závislosti na § 49, odst. 2 písm. c. 

Návrh podmiňuje u plochy Zm4 a Zm10 změny v území zohledněním podmínek správce toku, týkající se 
prostorového umístění. Projektant dále prověřil v případě toku Lejtny dle zadání její rozlivy – viz komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení projektantem. 

Pokud záplavová území nejsou určena, (§ 66 odst.5 zákona č. 254/2001 Sb. mohou vodoprávní a stavební úřady 
a orgány územního plánování při své činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů správců povodí 
a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi, dle § 66 odst. 2 téhož zákona 
může stanovit aktivní zónu jedině vodoprávní úřad. Projektant postupoval, tak jak bylo výše uvedeno, protože 
správce toku zatím žádný návrh na stanovení záplavového území s aktivní zónou pro Lejtnu nezpracoval. 

Vzhledem k tomu, že Povodí Moravy zpracovalo návrh záplavového území a aktivní zóny Šatavy, byly lokality, do 
kterých návrhové záplavové území s aktivní zónou zasahuje vynechány nebo byla upravena jejich plocha mimo 
toto návrhové území: po dohodě s obcí byla lokalita Zm2 z návrhu vypuštěna a část lokality Zm5b zasažená 
záplavovým územím také. U lokalit Zm4 a Zm10 bylo jako podmínka pro využití plochy zapracováno, že stavby 
na těchto plochách budou respektovat podmínky správce toku, týkající se prostorového umístění. 

Orgán ochrany přírody a krajiny – u lokalit Zm1, Zm2, zm3, Zm4,Zm5a, Zm5b, Zm10 a Zm11 – v případě 
zachování prostorového regulativu Br/1 v návrhu - nebude posuzován krajinný ráz. 

V lokalitách budou respektovány vymezené stavební části ÚSES, tj. biokoridory podél toku Lejtny a navržené 
biocentrum. 

V odůvodnění je uvedeno, že v lokalitách změny nebude posuzován krajinný ráz po dohodě s orgánem ochrany 
přírody a krajiny, protože návrh zachovává prostorovou regulaci Br/1. Lokality jsou vymezeny mimo ÚSES. 

Orgán ochrany ZPF – doporučuje navrhované využití. 

Odbor školství a kultury, pracoviště památkové péče MěÚ Židlochovce 

Tento dotčený orgán (dále je DO) neměl žádné požadavky k návrhu zadání a nevydal žádné stanovisko 
v zákonné lhůtě ani k návrhu. Vzhledem k tomu, že nejsou návrhem dotčeny žádné kulturní památky ani jejich 
prostředí; pořizovatel usoudil, že zájmy hájené zákonem č. 20/1987 Sb. byly respektovány. 
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Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

Souhlasné stanovisko č. 1177/2010/BM/HOK z 12. 3. 2010 je podmíněno zapracováním podmínek pro změnu 
využití území z hlediska hlukového do závazné části. 

V návrhu ke společnému jednání byly podmínky uvedeny v odůvodnění, návrh k veřejnému projednání již tento 
požadavek splňuje, podmínky jsou uvedeny ve výrokové části. 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 

Tento dotčený orgán (dále je DO) nevydal žádné stanovisko v zákonné lhůtě k návrhu. Pořizovatel tedy 
vyhodnotil, že vzhledem k tomu, všechna ložiska nerostných surovin se nacházejí mimo zastavěné území a mimo 
lokality změny, zájmy ochrany výhradních ložisek dotčeny nebudou. Pořizovatel vychází z nejaktuálnějších údajů 
o území předaných Českou geologickou službou do Územně analytických podkladů obce Židlochovice. 

Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ), Cejl 13, 602 00 Brno 

Ve stanovisku ke společnému jednání č.j. 00809/2010/01/001 z 9. 2. 2010 se odvolává orgán na své vyjádření 
k zadání, v němž konstatuje tento orgán, že změnou nedojde k dotčení hranic dobývacího prostoru Bratčice 
a proto nemá připomínek. Ve stanovisku k návrhu k veřejnému projednání č.j. SBS/12772/2013 z 5. 6. 2013 
uvádí, že pokud nedojde změnou k dotčení hranic zmiňovaného DP, nemá připomínek. Orgán sám 
pravděpodobně nemůže zhodnotit ve zpřesnění návrhu, zda je DP dotčen či nikoliv; proto pořizovatel sám 
vyhodnotil dle nejaktuálnějších údajů o území předaných Českou geologickou službou do Územně analytických 
podkladů obce Židlochovice, že DP dotčen není a tedy považuje zájmy hájené dle ustanovení § 29 odst. 3 
zákona č. 44/1988 Sb. za respektované. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

K návrhu zadání i k návrhu se vyjádřili identicky (č.j. 4795/2010/05100 ze 17. 2. 2010) – s návrhem souhlasí 
a neuplatňují žádné připomínky. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 

Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko bez připomínek č.j. HSBM 84-40/2010 z 9. 2. 2010 k návrhu pro 
společné jednání. K návrhu k veřejnému projednání bylo vydáno souhlasné stanovisko č.j. HSBM-1-98/2013 
s tím, že požaduje přepracování textové části změny v části H 4.5. na str. 12 v souladu s platnou legislativou. 
Pořizovatel si telefonicky ověřil u DO, že je nutno návrh upravit vynecháním zmínky o ČSN 730800, což bylo 
provedeno. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

se k zadání vyjádřil ve vyjádření č.j. SÚJB/OPZ/1210/2008 z 16. 1. 2009 bez připomínek, k dalším stupňům nebyl 
obesílán. 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Brno – venkov, Kotlářská 53, Brno 

Bylo vydáno souhlasné stanovisko č.j. 318/2010, 247/10-vr130755 PUBV z 15. 2. 2010 s informací, že 
v katastrálním území probíhají komplexní pozemkové úpravy, projektant byl na změnu ÚP upozorněn a orgán 
nemá žádné připomínky. 

Pořizovatel prověřil, že změna je vydávána na aktuálním mapovém podkladu, v němž jsou již komplexní 
pozemkové úpravy zapracovány a vzhledem k tomu, že probíhá převážně v zastavěném území, které nebylo do 
pozemkových úprav zahrnuto, má za to, že zájmy hájené zákonem o pozemkových úpravách jsou respektovány. 

Ministerstvo obrany - VUSS, Svatoplukova 84, 602 00 Brno č.j. 3555/27227/2012-1383-ÚP-BR 

K návrhu se tento DO vyjádřil ve svém stanovisku č.j. 647/2010 – 1383-ÚP-BR z 12. 2. 2010 a konstatoval, že 
v návrhu jsou zapracovány územní AČR, požadují projednání výstavby konkrétních druhů staveb z důvodů 
ochrany zájmů vojenského letectva, taktéž upozorňují, že celé území je územím dle § 175 stavebního zákona. 

Vzhledem k tomu, že §175 se vztahuje k územním řízením a vyplývá z něj povinnost pro stavební úřady vydávat 
rozhodnutí v určitých oblastech pouze za souhlasu tohoto dotčeného orgánu, jde o dodržení platné legislativy při 
řízeních v území, které nemůže územní plán předjímat a podrobnost náležející svým obsahem územnímu 
rozhodnutí (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). Koordinační výkres obsahuje tento limit jako poznámku. 
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Ministerstvo dopravy ČR PO BOX 9, nábř. L. Svobody 12, Praha 1, 110 15 

Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neuplatnil své stanovisko ani k zadání ani k návrhu. Osloveny však byla 
také organizace, které byly zřízeny tímto dotčeným orgánem a zpracovávaly pro něj rezortní stanoviska (CDV 
v.v.i a ŘSD). CDV souhlasilo bez připomínek. Vypořádání připomínek ŘSD je uvedeno níže. 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 4 

Bylo vydáno souhlasné stanovisko MZDR 49/2010-65/INV-353 z 8. 2. 2010 s informací, že ministerstvo 
zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických 
zařízení. Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušením zákona č. 20/1966 přestalo být dotčeným orgánem. Pořizovatel 
považuje tedy na základě těchto stanovisek zájmy hájené tímto zákonem v době jeho platnosti za respektované. 

Státní energetická inspekce, UI pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, 602 00 Brno 

Ve svém stanovisku č.j. 279/10/062.103/st z 4. 3. 2010 pouze upozornil účastníky stavebního řízení na platnost 
zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění 
spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinku 
případných havárií. 

Pořizovatel považuje respektování platné legislativy v následných řízeních za samozřejmé a podrobnost 
náležející svým obsahem územnímu rozhodnutí (§ 43 odst. 3 stavebního zákona) a vzhledem k výše uvedenému 
považuje zájmy hájené zákonem 485/2000 Sb. za respektované. 

Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno 

Tento dotčený orgán v zákonné lhůtě neměl požadavky k návrhu zadání ani neuplatnil stanovisko k návrhu. 
Zákon č. 166/1999 Sb. stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, 
upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů 
vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon. 

Vzhledem k tomu, že změna nevymezuje žádné plochy, které by mohly mít vliv na předmět ochrany tohoto 
zákona, považuje pořizovatel zájmy zákonem hájené za respektované. 

J.6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. původně uplatnil ve 
svém stanovisku, které bylo prezentováno jako součást koordinovaného stanoviska č.j. JMK 160753/2008 
z 8. 1. 2008 požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu na životní prostředí a to ke změně jako celku. Když byla 
změna rozdělena na 2 části, na základě dohody z 6. 5 .2009 na část č. 1 tento požadavek neuplatnil. Orgánem 
bylo konstatováno, že tato část změny nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujících zákona 
č. 100/2001 Sb. Taktéž Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 114/1992 
Sb. k návrhu zadání konstatoval, že u změny vylučuje významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Tento závěr vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků NATURA 
2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost 
a příznivý stav předmětů ochrany. 

Nebylo tedy nutné z hlediska dotčených orgánů v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocovat vliv 
změny na udržitelný rozvoj území. 

Návrhem dochází k vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území dle § 18 odst. (1) stavebního zákona – 
plochy změny jsou vymezeny ve vzájemném souladu jak mezi sebou tak již stabilizovanými plochami tak, aby 
nebylo negativně zasahováno do stávajícího stavu vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje.  

J.7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

Nebylo vydáno, proto odůvodnění neobsahuje sdělení dle § 53 odst. 5 písm d), jak bylo toto zohledněno. 
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J.8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (§ 53 ODST. 5 PÍSM. F)) 

Zastavitelné plochy jsou vymezovány ve většině případů v zastavěném území, kde regulační podmínky 
neumožňovaly stavby pro bydlení v zahradách, pro funkci bydlení byly tak v zastavěném území vymezeny pouze 
stavby rodinných domů se zahradními staveními a zahrady byly tak využitelné pouze pro zemědělskou činnost, 
která však není již požadována a intenzivnější využití jejich malé části pro zhuštění zástavby je žádoucí. Obec 
sice nemá využitou velkou plochu pro bydlení ozn. jako R3, jak bylo výše uvedeno, jsou již vydána územní 
rozhodnutí na technickou a dopravní infrastrukturu v území. Plocha R2 je již beze zbytku využita a začíná se 
využívat i malá plocha R1 u komunikace na Syrovice, která však svou polohou přímo u komunikace není pro 
bydlení zvláště vhodná a mělo by být zváženo její zmenšení či úpravy regulací. Změnou tak dochází k účelnému 
využívání zastavěného území. 

Je tím ochraňováno nezastavěné území dle §18 odst. 4 stavebního zákona. 

J.9. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

Před konáním veřejného projednání, při něm a ani v zákonné lhůtě pro uplatnění námitek podle § 52 odst. 3 
stavebního zákona nebyla vznesena žádná námitka. 

J.10. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK OBCÍ 

Žádné připomínky sousedních obcí nebyly k návrhu podány. 

J.11. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ 

Žádné připomínky občanů a vlastníků nemovitostí nebyly k návrhu podány. 

J.12. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ 

ŘSD, Odbor výstavby Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno 

Konstatuje ve své připomínce ke společnému jednání, že připomínky k zadání byly zapracovány, žádá předložení 
dalších stupňů územně plánovací dokumentace a projektové dokumentace k projednání. 

Připomínka nebude zohledněna, stavební zákon v § 52 řeší, kdo je přizván jednotlivě k veřejnému projednání 
a každý byl přizván veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že řešením nejsou dotčeny dálnice, rychlostní silnice 
či silnice I. třídy ani jejich okolí a protože nejbližší lokalita změny se nachází ve vzdálenosti cca 1300 m od 
ochranného pásma rychlostní silnice R52, dotčení těchto komunikací či jejich ochranných pásem plochami pro 
bydlení obsaženými ve změně i při zástavbě lokalit se jeví jako málo pravděpodobné. 

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 

Připomíná ve svém vyjádření ke společnému jednání, že vhledem k záměru vybudování nového vedení, který 
navazuje na strategické zájmy ČEZ na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany (realizace akce po roce 2020), 
bude ochranné pásmo koridoru stávajícího vedení rozšířeno o cca 100m jižně od osy stávajícího vedení. Dále 
upozorňuje, že k.ú. Bratčice prochází el.vedení o napětí 400 kV a uvádí ustanovení zákona č. 458/2000Sb platná 
při činnostech v ochranném pásmu elektrického  

Připomínka nebude zohledněna, posílení vedení má být situováno jižně od osy vedení, neboli nedotkne se ploch 
změny, které jsou umístěny v těsné návaznosti na zastavěné území a vždy severně od stávajícího vedení. 
Upozornění na platnou legislativu nebude zapracováno, ani jedna lokalit změny nezasahuje do ochranného 
pásma tohoto vedení. 

T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 149 00, Praha 4 

Organizace požaduje ve svém vyjádření k veřejnému projednání, aby nebyly výstavbou či regulací ohroženy 
jejich mikrovlnné spoje, které jsou zakresleny na schématu dodanému k vyjádření. Požadují, aby byli v případě 
dotčení požádáni o stanovisko ke konkrétnímu projektu. 
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Připomínka nebude zohledněna. Přestože bylo dodáno pouze schéma, tedy bez měřítka a organizací dosud 
nebyly předány údaje o území dle § 27 odst.4) a § 185 odst.2) stavebního zákona – tj. v souřadném systému 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální do územně analytických podkladů, ze schématu vyplývá, že mikrovlnné 
spoje vedou mimo lokality změny a také ve výškách od 55 do 80 m nad terénem. Nemohou být proto lokalitami 
pro bydlení ovlivněny. 

 

 

B. Grafická část 
Grafickou část tvoří tyto výkresy: 
11. Rozvojové plochy - ZPF, výřez       1 :   2 000 
12. Koordinační výkres        1 :   2 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení 

 

Proti „Změně č. 1 – část 1“ územního plánu obce Bratčice, vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 

V Bratčicích dne ……………………… 
 
 

Starosta obce  ……………………… 
 
 

Místostarosta obce ……………………… 
 

razítko obce 
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